
 

                                Ouders Nr 8, april 2018 

Hierbij ontvangt u de 8e oudernieuwsbrief van dit schooljaar.  

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over de activiteiten die bij ons in de planning staan, maar leest u ook 

iets over de gebeurtenissen waar wij met trots op terugkijken. Daarnaast informeren we u graag over de 

onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op de TooropMavo. 

 

VOORUITBLIK KOMENDE MAAND(EN) 

 

 27 april t/m 13 mei : Koningsdag en meivakantie 

 14 mei t/m 25 mei : Centraal examen klas 4 

 21 mei  : 2e Pinksterdag 

 25 mei  : Examendiner (kandidaten en medewerkers) 

 1 juni   : Cultuurdag klas 2 

 30 mei – 11 juni : Rekentoets 

 13 juni  : Uitslag CE 1e tijdvak + schoolfeest 

 20 juni  : LMC 1e-jaars voetbaltoernooi in De Kuip 
 

ONDERWIJS 

 

Cultuurweek klas 3 

 Ook al vond deze eind maart plaats, toch nog even een korte terugblik op de Cultuurweek in Berlijn en in 
Rotterdam. Samen met het verslag van deze week, geldt deze cultuurweek als afronding van het vak 
CKV voor de leerlingen in klas 3. (Alleen met een voldoende voor dit vak is een bevordering naar klas 4 
mogelijk). Een serieuze week dus, maar ook een hele leuke week. We ontvingen veel positieve reacties 
uit Berlijn, maar eerlijk is eerlijk er waren ook een paar wanklanken. De opzet en de constructie met 
gastgezinnen zullen we dan ook evalueren.  Hieronder een impressie.  
 

 

 

 

 

Vragenuurtjes voorafgaande aan het CE  

 Omdat er echt een lange periode zit tussen de laatste vaklessen van de examenkandidaten en hun CE, 
hebben we besloten om voorafgaande aan elk CE een vragenuurtje te organiseren om bepaalde punten 
toch nog even aan te scherpen. Het vragenuurtje is voor de leerlingen facultatief, maar kent wel een 
vaststaande aanvangstijd. (Het is dus geen inloopuurtje). De leerlingen hebben inmiddels een rooster 
ontvangen van deze geplande vragenuurtjes. Hopelijk maken ze er goed gebruik van. 

 

Zorgen om de resultaten in klas 2 

 Bij het opmaken van een tussentijdse balans met betrekking tot de resultaten in klas 2 ontstond er bij ons 
oprechte bezorgdheid. Een behoorlijk aantal leerlingen voldeed namelijk (nog niet) aan de 
overgangsnorm. Voor dit cijferbeeld is niet direct één oorzaak aan te wijzen. Wel is het verstandig om de 
laatste periode gezamenlijk (docenten, leerlingen en ouders) alle zeilen bij te zetten. In sommige gevallen 
zal de mentor ouders en leerlingen uitnodigen voor een plan van aanpak. Natuurlijk kan en mag u daar 
ook het initiatief voor nemen. We weten uit ervaring dat klas 2 een lastig schooljaar is, maar we weten 
ook dat er met ‘een schepje’ bovenop nog wel het e.e.a. te repareren is.  
 



 

Finale Toorop’s got Talent 

 Je voelt het ‘s-ochtends al. Zeker bij de deelnemers proef je een soort ‘hyper-gevoel’. Zo’n dag genieten 
wij niet alleen van de prestaties op het podium, maar vooral van het totale proces. Leerlingen die tijdens 
de repetities elkaar van tips voorzien, leerlingen die elkaar enthousiasmeren en stimuleren, de 
samenwerking tussen leerlingen uit klas 1 en de leerlingen uit de bovenbouw. De coaches die twee uur 
later opeens de jury zijn en 
op vakkundige wijze 
commentaar geven op de 
positieve ontwikkeling (de 
groei). Glunderende, trotse 
ouders en familieleden. Of de 
ogenschijnlijk relaxte boys 
van de techniek, die op het 
moment suprême toch de 
nodige stress symptomen 
laten zien. Genieten met de 
grote ‘G’ dus.  
 

Stoppen met Cito-toetsen 

 Met DIA-taal (en mogelijk DIA-rekenen), RTTI en de gegevens uit het Onderwijskundig rapport van groep 
8, speelt de vraag of we met Cito 0, 1 en 2 geen overbodige en tijdrovende meting doen. Inmiddels 
hebben we dit item intern besproken en zijn wij van mening dat het verstandig is om met de Cito-toetsen 
te stoppen. (Ook de leerlingen geven soms aan een beetje toets-moe te zijn).  

 

ORGANISATIE  

 

17 mei krijgen wij bezoek van de inspectie  

 Het is echt al lang geleden dat de TooropMavo bezoek van de inspectie mocht ontvangen. Op zich een 
goed teken. Donderdag 17 mei komen ze op bezoek om te kijken of de TooropMavo aan de kwalificatie 
‘goed’ voldoet. Deze kwalificatie is gebaseerd op een aantal prestatie-indicatoren van de inspectie. Alleen 
scholen die hieraan voldoen mogen door met de aanvraag voor Excellente School waar verder ingezoomd 
wordt op het excellentieprofiel. Een spannende dag dus 17 mei. Bij een positief resultaat staan we al 
ingeroosterd om op 27 juni ons excellentieprofiel toe te komen lichten in Den Haag. 

 

Schoolfeest 13 juni?  

 Woensdag 13 juni staat ons tweede schoolfeest gepland. De leerlingenraad is druk bezig met de 
voorbereidingen, maar ook nu blijkt het vinden van een passende en betaalbare locatie een knelpunt. 
Daar wordt dus nog hard aan gewerkt. Zodra de locatie bekend is, zullen we deze met u via de website 
communiceren. De spelregels van het schoolfeest treft u ook een week van tevoren aan op onze website. 

 

Oudernieuwsbrief digitaal 

 De oudernieuwsbrief van de maand mei (nr. 9 dus) gaan we als try-out ook digitaal (per e-mail) 
verzenden. Belangrijk is dus dat wij op school over uw juiste e-mailadres beschikken. Is uw             e-
mailadres gewijzigd of twijfelt u of wij in het bezit zijn van het juiste adres, stuur dan een e-mail naar 
administratie@detooropmavo.nl. Volgend schooljaar zullen we alle nieuwsbrieven per e-mail verzenden. 
(Natuurlijk kunt u onze nieuwsbrief ook altijd terugvinden op onze website).  

 

PERSONEEL & LEERLINGEN 

 

Personeel  

 Na de meivakantie is mevrouw Kocyigit (docent economie) weer volledig terug en zijn er eigenlijk geen 
mutaties meer in het team. De heer Spier verdient een compliment voor de wijze waarop hij de lessen in 
klas 2 doorgang heeft laten vinden. Hij kijkt terug op een mooie tijd op de TooropMavo en wie weet 
treffen we elkaar in de toekomst weer.  
 

Leerlingen  

 We hebben van ze genoten tijdens de cultuurweek, tijdens het hockeytoernooi, bij de selectietraining voor 
de Kuipdag, noem maar op. Toch gaat deze maand de pluim naar alle deelnemers (inclusief technici) van 
Toorop’s got Talent. Bedankt voor deze bijzondere dag en mooie avond! 
 

Martin van Zanten 
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